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І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Все кто желает получить фильм на диске «Я знаю, что я видел» - пишите нам. 

 

2. Звернення в УНДЦ «Зонд» про надання дозволу на проведення експедиції в Київ, 

аналіз свідчень Пронози М. – члена УНДЦ «Зонд». 

 

Очікуємо відповідь Координаційної ради УНДЦ «Зонд» … 

ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ  

3. Уфология и журналисты  



УФОЛОГИЯ И ЖУРНАЛИСТЫ  
06.08.2008 

 

Знаете, как бывает в жизни?  

 
    Спокойно занимался своими делами, то есть только и только уфологией, и вдруг 
выступил астронавт Э.Митчелл. И вот закрутилось-завертелось...  

     24 июля приехали из "Вестей" за комментарием. Когда покажут - толком не сказали. В 
результате многие видели, а я нет. Даже не знаю, что и как они смонтировали.   

     25-го позвонили с радиостанции "Сити-FM".   
     - Не могли бы дать интервью в прямом эфире минуты на три?  
     - Ладно, если для пользы дела.  
     В назначенное мне время выяснилось, что ведущий в студии был пустопорожним 
болтуном, пытавшимся превратить всѐ в шутку.  
     Затем позвонили из Пресс-клуба "РИА-Новости".  
     - Мы организовали для вас пресс-конференцию.   
     Я об этом не просил, но подумал, что есть смысл рассказать представителям СМИ о 
проблеме в целом и призвать их не писать всякую чушь. 

Скоро скрытые видеокамеры установят и в туалетах  

 
     Пресс-конференция прошла 28 июля в "РИА-Новости" (Зубовский бульвар). В 

помещении не было ни одной видеокамеры. Никто о скрытой видеосъѐмке меня не 
предупредил. Но она велась, эта скрытая видеосъѐмка, поскольку там стены нашпигованы 
видеокамерами. И уже на следующий день диск с моим выступлением (120 минут) 
организаторы пресс-конференции предложили для СМИ по очень смешным ценам: на DVD - 

6.000 рублей (шесть тысяч), на плѐнке БЕТАКАМ за 9.000.   
     При современных информационно-рыночных отношениях никто и не подумал, что 

хорошо бы ради приличия подарить мне такой диск.  
     Смешно. А мы-то с А.П.Листратовым, чтобы не подвести риановцев в дождливую 

погоду, приехали туда на частнике за 400 рублей.   
  

 

 

 

ИНТЕРФАКС потерял последнюю букву  

 
     Среди присутствовавших находился корреспондент из Интерфакса А.Гусев, что следует 

из имеющегося у меня списка представителей СМИ на пресс-конференции.   
 
     



 В тот же день в Интернете на сайте Интерфакса появилась его заметка в стиле 
"болтай-не хочу". Причем кое-что вообще в кавычках, как если бы это были цитаты из 

выступления Шуринова.   
     Гусевское "...над Борисоглебским радиоузлом..." является в действительности "над 
Борисоглебским аэроузлом". Про "сотрудники НАСА описывали пришельцев как "странных 
существ, похожих на маленьких людей" - вообще очень забавно. Я ведь специально 

приехал в РИА-Новости, чтобы попросить журналистов не сочинять с потолка.   
     Попутно отмечу, что в этом "Интер..." вообще грамотные ребята. Они, похоже, 
прирождѐнные журналисты-писатели. 
 

 

"...о контактах НАСО с пришельцами..."  

"...неопознаный леттающий объект..."   
"Нас просто не о чем говорить". 

 
     Гусев прав, "нас не о чем говорить". Я-то думал, что Интерфакс - это серьѐзная 
организация. Если там пишут про всѐ с такой же весѐлой легкостью, то это печально.   
     А пока приходится констатировать, что Интерфакс в последней букве не нуждается. 

"Комсомольская правда"  

 
     1 апреля позвонил В.Лаговский, готовивший статью по поводу выступления Митчелла. 

Вроде бы поговорили по делу. Я предполагал, что он делает для себя заметки.  
     Как бы не так. В номере газеты за 5 августа мне приписано то, что я даже с большого 
бодуна не мог бы сказать.  
 

  

"...недавно умер К. Пфлок - автор самой талантливой книги 
«Розуэлл: неудобные факты и желание верить», 
разбивающей в пух инопланетную версию. Перед смертью 
он признался, что был агентом ЦРУ и писал по заказу 
американского правительства". 

 
     Я сказал, что Пфлок был сотрудником ЦРУ, а это широко известно, и талантливым 
дезинформатором. "Признание перед смертью" - это уже самодеятельность.  

 Уолтер Хаут "завещал распорядиться свидетельством по 
усмотрению родственников. Возможно, они его 
опубликуют". 

 
     Тут правда, что Хаут оставил вопрос о публикации на усмотрение родственников. НО 
ПОСЛЕ НЕКОТОРЫХ РАЗДУМИЙ ОНИ РЕШИЛИ ОПУБЛИКОВАТЬ ДОКУМЕНТ, И 
ОПУБЛИКОВАЛИ. А в газете получилось иначе. 

Что делать?  

 
     Держать ухо востро. И не забывать, что журналистов точность вообще не интересует. А 

в вопросах уфологии и подавно. 
 



   

4. Мистификация Дэйли Мэйл – очередная «желтая волна» 

                   



Вслед за секретными службами других стран в конце 2010 года ФБР по 

требованию администрации Национального архива обнародовало некоторые 

секретные документы о НЛО, проекте Мажестик, крушении НЛО в Розвелле, 

проекте Голубая книга, деятельности Национального Комитета Исследований 

Воздушных Явлений, изучении экстрасенсорных способностей. 

Документы выложены на сайте ФБР Хранилище (The Vault) в разделе 

Необъяснимые явления. Согласно документам бюро, выложенным в Интернете, 

крушение НЛО в Розвелле все-таки произошло. Как и множество других 

контактов с инопланетянами, информация о них содержится в докладах 

специальных агентов директору Эдгару Гуверу с пометкой «срочно» 

Известный уфолог Брюс Маккаби сказал насчет этого документа что этот 

документ известен еще с 1977 года и что он является подделкой. О нем он писал в 

своей книге "ФБР и НЛО" (которую можно найти здесь на русском http://www.x-

libri.ru/elib/maccb000/index.htm).  

Первоисточник комментариев Брюса Маккаби - на странице журналистки 

Лесли Кин (Leslie Kean): http://www.facebook.com/lesliekean/posts/164831406907938 

Лесли Кин - известная журналистка, занимающаяся темой НЛО. 

Перевод комментариев Брюса Маккаби, которые она цитирует: 

"This memo has been available since the FBI file was released to me in the spring 

of 1977. I wrote about it in my book the 'UFO/FBI CONNECTION: The Secret History 

of the Government's Cover-Up.'" 

"Этот меморандум (или служебная записка) был доступен начиная с времен 

когда ФБР переслали мне файлы весной 1977 года. Я писал о них в моей книге 

"UFO/FBI CONNECTION: The Secret History of the Government's Cover-Up." ("ФБР 

и НЛО: Тайная история правительственного сокрытия")." 

"As nearly as I could determine it was a result of what has been called the 'Scully 

Hoax' that was actually perpetrated by one Silas Newton. This memo used to be available 

in a package of documents from the Fund for UFO Research. It has been in the FOIPA 

file on the web FBI for the last 10 (ten)+ years or so." 

Насколько я мог определить, это был результат того что было названо 

"Мистификацией от Скалли" ("Scully Hoax") которая была выполнена Силасом 

Ньютоном (Silas Newton). Этот меморандум был доступен в пакете документов 

полученном от Фонда для Исследований НЛО (Fund for UFO Research). Этот 

документ был среди документов FOIPA (Закона о Свободе Информации и 

Конфиденциальности) и находилось на вебсайте ФБР последние 10 лет или около 

того." 

 

 



"The Scully hoax refers to author Frank Scully's being duped by hoaxers during 

the 1950s." 

"Мистификация от Скалли" названа по имени Франка Скалли, который был 

разоблачен как мистификатор в 1950-х годах. 

Далее Лесли Кин цитирует: 

"Roswell researcher Donald Schmitt says: "We had released a copy of this alleged 

FBI memo back in 1997. At that time, due to the inconsistencies of the data with the 

eyewitness testimony from Roswell we concluded the document was early 

disinformation. Also, the format of the memorandum is not consistent with such 

documents of the time...unless anyone can provide anything new as to the pedigree of this 

document, it will remain bogus in our book." 

Исследователь Розвелла Доналд Шмитт говорит: "Мы опубликовали копию 

этого пресловутого меморандума ФБР еще в 1977 году. В то время, в связи с 

расхождениями данных с показаниями свидетелей из Розвелла, мы пришли к 

выводу что документ являлся дезинформацией. Также, формат меморандума не 

соответствует подобным документам того времени... Пока кто-нибудь сможет 

предоставить какое-нибудь новое доказательство в защиту этого документа, он 

останется в нашей книге как подделка". 

Комментарий от исследователя Ларри Лоу (Larry Lowe):  

"The furor was ignited by the British Tabloid 'Daily Mail' and fanned by Michael 

Cohen's AllNewsWeb. ...WE have the Daily Mail tabloid and Micheal Cohen to thank for 

the perception that this is 'new news'." 

"Новость была раздута британской бульварной газетой "Дэйли Мэйл" (Daily 

Mail) и продолжена порталом Майкла Кохена "AllNewsWeb". (мой комм. - тот же 

портал раздул фиктивную новость о "гигантских кораблях приближающихся к 

Земле"). 

"Благодаря бульварной газете "Дэйли Мэйл" и Майклу Кохену эта новость 

сощзлала ложное впечатление что все это нечто новое." 

Лесли Кин цитирует комментарий от Роберта Хастингса (исследователя 

связи НЛО и ядерных объектов): 

" I got my copy of the March 22, 1950 FBI memo from the Fund for UFO 

Research in 1983 and began discussing it in my UFO lectures in 1984. Of course, it has 

nothing to do with Roswell, probably relates to the Aztec case and, alas, "proves" 

nothing. With rare exceptions, the media was misquoting my commentary on the memo 

from the outset. Now, a new layer of BS about the Hottel memo has been added to the 

pile. I wish that UFO enthusiasts would do their homework and verify the origins, history 

and relative merits of these documents before shooting-from-the-lip about them in 

cyberspace.  



All of this factual inaccuracy, unwarranted enthusiasm and hyperbole only makes 

things harder for serious researchers who are attempting to get the facts straight so that a 

credible case for UFOs can be presented to the media and the public in every country." 

"Я получил мою копию меморандума ФБР датированную 22 марта 1950 года 

от Фонда для Исследований НЛО в 1983 г. и начал обсуждать ее в моих лекциях по 

НЛО в 1984 г. Конечно документ не имеет ничего общего с Розвеллом. Вероятно 

он ссылается на случай в Ацтеке, что в принципе ничего не доказывает. За редкими 

исключениями, СМИ перефразировали мои комментарии по поводу меморандума. 

И теперь новый слой вранья по поводу меморандума был добавлен в эту кучу. Я 

желаю чтобы энтузиасты-исследователи НЛО делали их домашнюю работу по 

проверке информации, прежде чем кричать по ее поводу в интернетею Все эта 

фактическая неаккуратность, необоснованный энтузиазм и преувеличения только 

затрудняют исследователям работу по получению фактов и достоверных случаев с 

НЛО, которые могли бы были продостатвлены для СМИ в любой стране." 

Материал собрал Шпаковский С. 

5. Интернет троллинг – охрана легального массового зомбирования населения 

Руководитель одного из рекламных агентств в программе Светланы Сорокиной 

«Финансовые пирамиды» рассказывает такую историю: «Мавроди задали вопрос: 

„На кого должна быть ориентирована реклама?― — Он ответил: „На всех―. 

Потом подумал и добавил: „Кроме умных. Их — мало―». 

Сам Мавроди вспоминает, как в банке операционистки с волнением спрашивали 

его: «А они поженятся?» — «Кто?» — «Ну, Марина Сергеевна и этот еѐ 

знакомый, капитан подводной лодки?» — «Вы с ума сошли? Это же реклама!» 

С.Мавроди – мошенник 90х РФ 

Для тех, кто не в курсе, в интернете давным давно существует масса 

подразделений, групп, товариществ и общественных организаций, деятельность 

которых целиком и полностью направлена не дискредитацию как отдельных 

личностей так и каких либо общественных направлений целиком. Мотивация у 

этих троллинг сообществ бывает весьма разная, от сугубо идейной, до наиболее 

распространенной материальной стимуляции. Зачастую данные группы хорошо 

организованы и управляемы. По этому без труда справляются даже с самыми 

тяжелыми задачами. Наиболее сладкие темы в интернете, которые тщательно 

охраняются и контролируются данными группами это: Политика, Медицина, 

Наука. Возможно помнится: Рекламные мыльные оперы для заманивания лохов в  

финансовую пирамиду Мавроди «мМм», реклама презервативов «Пользуйся 

презервативом – защитись от ВИЛ:СПИД», метки «БЕЗ ГМО» даже на туалетной 

бумаге, Тимошенковские индийские самые дешевые, по цене самых дорогих, 

прививок от кори (которые запрещены в Евросоюзе), а их охраняла цела амия 

троллей от «науки» (отмывание денег), а конце получилось что кончилось все 

бесплодием и смертями детей, и т.д., пожалуй, каждый из Вас сможет назвать свой 

пример развода наивных увиденный Вами… 



Очень не плохо по этому поводу написано тут: 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=41524261#41524261 

Приведу видержку: В интернете работают специальные команды, отслеживающие 

такие материалы (а также: ГМО, медицина, здравоохранение, алкоголь, сигареты, 

запретная история, биология, физика, химия, другие "неправильные" темы, с 

которыми почти всегда связаны очень большие деньги). Они регулярно мониторят 

форум и всячески оговаривают и поливают определенные раздачи. Чаще 

проверяйте их профили, обычно они следят за несколькими сходными темами, и 

могут вывести вас на что-то новое. Какие темы самые "неправильные" они всегда 

знают наверняка. 

Таких замаскированных целая армия (напомню что по официальной информации 

только на развал СССР в Москве работало 10000 американских советников), вот 

некоторые например: 

Точки над Ё "случайный, бесплатный" защитник олигархической глобальной 

корпорации монсанто (ГМО): Шышкин, affirmo, basya28, cossin "знахарь", 

определяющий лженаучность любых книг и материалов за доли секунды (даже не 

скачивая их), darth37, eraaser-stp, Excitone, fgsjhdkfdl, Hans-MG-Schutze, 

HellRider1024, helmes85, homo3, Keeper of Fate "химик", "профессионал" по 

торсионным полям, верующий в теорию дарвина, охаиватель всего - не 

предлагающий никаких альтернативных вариантов, ln, ndq, Oziablo защитник 

нелюбимых им олигархов и правительства, Pustovetov, serpentarius защитник ГМО, 

ShiJin, tomcat-f, valeriy49, walter54, Tician, поставленный модератор научного 

раздела Cucumis жестко режет все "лженаучные темы" по их доносам. Однажды в 

перепалке проскользнула ссылка на их хозяев - копия, оригинал. Приблизительное 

описание Дополнительно к теме. В переписке с ними стоит быть осторожным, за 

любую неаккуратность они тут же стучат и вас могут забанить. Также попадаются 

и просто случайные зомби высказывающие свое хрю, но если человек регулярно 

мониторит форум на определенные темы его профиль (сообщения) стоит 

посмотреть. Не стоит активно спорить - переписываться с ними, их время 

оплачивается - у них такая работа, лучше сразу укажите что это тролль. 

Если вы самостоятельно собрали какое-либо "лженаучное" работающее 

устройство, не светитесь. По мере возможности сделайте подробный файл 

описания и выкладывайте в сеть только через p2p (torrent, DC++), не светите свой 

адрес и данные - наживете проблемы. Не думайте что вы спасете мир от 

энергетического кризиса и вам полагается нобелевская премия. В мире все не так 

как вам показывает зомбоящик, пишут интернет-газеты и другие СМИ. За такие 

открытия в сегодняшнем мире полагается досрочный билет в один конец. Силы, 

которые контролируют нефть и энергоресурсы, естественно контролируют все 

разработки науки. Можете посчитать самостоятельно сколько ежедневно 

зарабатывают эти владельцы "единственного" источика энергии для общества. За 

это ведутся войны и несговорчивые страны "сговариваются" ковровыми 

бомбардировками. На колени перед изобретателем падать никто не будет. Цель у 

них одна - выжимать до последнего.  



При этом с некоторых стран выжимается намного меньше. Бывший союз к таким 

не относится. Доказательство этого цены на бензин в нашей стране в кризис - в то 

время как нефть упала почти в 5 раз и в западных странах бензин подешевел 

приблизительно в 2 раза, наше "заботливое" правительство расшедрилось и 

опустило цену на 1 рубль для своего народа, но при этом продавало в 2 раза 

дешевле за границу. Вот как живут люди - когда прибыль с продажи ресурсов 

доходит до них. Интересная тема про газпром (спасибо "друзьям" которые 

блокировали сайт - сами подсказали что информация стоящая). Про Транснефть. В 

поисках таких щепетильных и "лженаучных" тем некоторые ссылки у вас 

открываться не будут, но не из-за того что сайт не работает, а из-за того что он 

блокируется на нашем "родном" провайдере (который вместо того чтобы 

блокировать порносайты (что сделать элементарно) и другое развращение детей и 

слабоумных взрослых - блокирует ТОЛЬКО ТАКИЕ "неправильные" для них 

темы). Используйте сайты наподобие http://www.proxer.ru (если не открывается 

значит и его уже закрыли) или эту и аналогичные программы прокси серверы.  

Часто не открываемые странички станут чудесным образом открываться таким 

способом. В доказательство полной работоспособности патента Мейера - 

попробуйте выложить ссылку на архив (или соответствующий сайт) с материалами 

по ячейке на любой крупный автомобильный форум - ваш пост снесут, а если не 

снесут то тут же появятся несколько "физиков-академиков" которые наперебой 

будут доказывать вам что "этого не может быть, потому что не может быть 

никогда". Добро пожаловать в мир интернет-троллей, здесь их целая армия. Не 

думайте что если зомбоящик, газеты и другие СМИ обслуживает целая армия 

очень умело маскируя ложь, то такая же армия не будет отбивать интернет. 
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ПРИНЦИПОВІ ВІДМІННОСТІ НАУКОВОЇ УФОЛОГІЇ  

ВІД НЕНАУКОВОЇ 

«Замість того, щоб з'ясувати, що це за феномен, які його властивості, чи заслуговує він, на 

підставі цього, наукового вивчення, - комісія Кондона зайнялась іншим питанням - чи є НЛО 

прибульцями з Космосу. Таким чином вони підмінили питання і замість того, щоб дослідити 

феномен як такої, зайнялися оцінкою однієї з його гіпотез. Це дуже поширена помилка стосовно 

НЛО, з якою доводиться стикатися аж до теперішнього часу» 

Д.А. Хайнек 

«Якщо НЛО - це, дійсно, фікція - чому не можна сказати про це просто і переконливо. Навіщо вести 

нечесну полеміку? Істина не потребує у захисті непридатними засобами. Все це спонукало мене 

спробувати самостійно розібратися в проблемі. І я став вивчати матеріали і літературу по НЛО. 

Дуже скоро я переконався, що панівна точка зору на НЛО основна на елементарному незнанні 

фактів, на упередженні і небажанні не тільки вивчити, але хоча б просто серйозно поставитися до 

проблеми» 

Л.М. Гінділіс 

«Зовнішним тиском для мене була реакція очевидців не те що вони побачили в небі. Я маю на увазі, 

що преса нас просто тоді вже діставала, а люди, що приходили в мій офіс говорили, що ситуація 

наближена до масової істерії. У мене раніше ніколи такої ситуації не виникало, оскільки я працював в 

офісі вже певний час, і ніколи не бачив такої реакції, і тоді ми втроє вирішили трохи розбавити 

ситуацію. Зараз я намагаюсь сказати прямо: я ніколи не намагався нікого осміяти, мій офіс робив 

запит по питанню походження обєкта, і до цих пір нам не надали відповідь. Я досі не знаю, що це 

було, як пілот і офіцер, я із впевненістю можу сказати, що це не є одним із обєктів які я міг бачити. 

І тепер я знаю, що не єдиний що бачив це ...» 

Ф. Симінгтон 

 
 

Постановка проблемних питань. Нинішнє становище в суспільстві складається не на 

користь об’єктивного підходу до невідомих аерокосмічних явищ, на це впливає певна 

конкретна проблема, суть якої в тому, що більшість людей які іменують себе 

«уфологами», під уфологією розуміють швидше хобі, що передбачає накопичення 

свідчень спостереження НЛО не аналізуючи їх, а також масове розповсюдження цих 

свідчень, переважно відображених не інформативно, в ЗМІ і в різних книгах, свідчення 

короткі і непридатні для аналізу, із необґрунтованими та необдуманими висновками.  

А масове зомбування населення із допомогою ЗМІ, матеріали в яких подаються жахливо 

не точно, відсутня конкретика та нейтралітет, складається враження, що основна 

орієнтація на інтелектуально не розвинуті частини населення, для яких майже все є 

абсолютною істиною, оскільки для них віра переважає над прагматизмом, так наприклад 

для таких думка окремої людини науковця може відповідати за всю науку в цілому в світі.  

 

 

 



Вирішення проблемних питань. Вирішенням конкретної проблеми є те, що необхідно 

зрозуміти, що основне завдання уфолога як науковця, є чітке і обґрунтоване завдання – 

ототожнити явище, яке не вдалось розпізнати простому очевидцю і зайнятись вивченням 

такого явища, а не просто накопичувати ці свідчення як це роблять ненаукові уфологи 

любителі – «уфомани».  

Важливу роль тут відіграє інформативність самого повідомлення, його кількісні і якісні 

показники, доступ до самого очевидця. Так досить багато повідомлень є не придатними 

для аналізу через відсутність цієї інформативності.  

Розглянемо схему дій уфолога науковця в рамках окремо взятої держави по 

повідомленнях, розглядаючи 1-й рівень: 

 

                   Очевидці                Уточнення в очевидця 

 

              Масив розгляду повідомлень                  Непридатні для аналізу 

 

        Аналіз повідомлень   Ототожнені повідомлення 

                                                   

  Практичні напрацювання    Не ототожнені повідомлення 

          Аналітична зона  

Теоретичні напрацювання         Робочий масив не ототожнених повідомлень 

                                               прогнозування 

Популяризація серед науковців Постановка проблеми державної безпеки 

Популяризація серед служб                          Фінансування 

Залучення широкого кола громадськості і служб      Розширення штату  

Співпраця і обмін напрацюваннями із зарубіжними науковцями 

              Історичні архіви 



Розглянемо схему дій уфолога науковця в рамках окремо взятої держави по 

повідомленнях, розглядаючи 2-й рівень: 

 

       Очевидці     Експедиція і координація дій  

                         заміри та фотографування 

                 Масив розгляду зразків              Розгляд матеріальних зразків         

                                                        Аналітична зона 

     Комплексні аналізи зразків із залученням спеціалістів різних профілів 

  Фотометричні     Радіаційні      С.Е.А.*     Магнітометричні    Оптичні  Радіотехнічні 

                 Цитологічні      Біологічні     Геохімічні   Спектрозональні       Інші  

    Дані аналізу зразків отриманих в експедиції і від очевидців 

                                                   Експедиційна звітність 

          Ототожнені зразки                                                        Не ототожнені зразки 

   Популяризація серед науковців і служб                    Архів-сховище 

Розширення штату       Фінансування 

                                    Співпраця із зарубіжними науковцями 

* - структурно-елементні аналізи 

Розглянемо схему дій уфолога науковця в рамках окремо взятої держави по 

повідомленнях, розглядаючи 3-й рівень: 

 

  Очевидці    Вербальне спілкування        Аналіз жестів та міміки 

 

          Анкетування                  Психологічні тести      Блеф      Медичний огляд 

 

Почеркознавчий аналіз     Звіт про психічно-біологічний стан  Аналітична зона 

 

 Практичні напрацювання      Теоретичні напрацювання   Робочий масив  Прогноз 

              Популяризація серед науковців     Розширення штату    Фінансування   Архів 

               Співпраця із зарубіжними науковцями 



Розглянемо схему дій уфолога любителя: 

    

     Очевидці             Психоз            ЗМІ та книги ненаукового характеру 

 

Колекція повідомлень в стилі:                        Містифікації 

«Я виклав – робіть висновки самі»   Популяризація Обговорення на сайтах  

хто що читав 

 

                            Домінування єдино-правильної гіпотези про прибульців   

 

Висновок. Розглянувши вище наведені схеми ми прийшли до висновку, що ключовою 

відмінністю для уфолога науковця - є наявність «аналітичної зони», яка відсутня в 

уфолога любителя, а вся любительська схема нагадує субкультуру. 

  До кого Ви себе віднесете - вибір за Вами! 

_____________________________________________________________________________ 
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ЕКЗОСОЦІОЛОГІЯ – НАУКА МАЙБУТНЬОГО 

Екзосоціологія – експериментальна наукова дисципліна, присвячена вивченню 

суспільств позаземних інтелектуальних біологічних форм життя, в світлі наукового 

прагматизму. Екзосоціологія – частина соціології, один із її напрямків (як 

соціологія інтелектуальних біологічних форм життя за межею планети Земля). 

Предметом екзосоціології є: вивчення соціальних аспектів розвитку і 

функціонування позаземних соціальних груп, їх ідентичності, інтересів і форм 

самоорганізації, закономірностей їх колективної поведінки, взаємодії із іншими 

соціумами, взаємозв’язку особистості, включеної  в ці групи, і соціальні 

середовища.  

Основні теми досліджень екзосоціології:  

 вплив космічних факторів на соціальну позаземну структуру та розвиток 

суспільства 

 соціальна детермінованість позаземної самосвідомості та між 

цивілізаційних відносин 

 між цивілізаційні конфлікти 



 особливості цінностей орієнтації позаземних цивілізацій, стереотипна їх 

поведінка, культурних інтересів і потреб в їх суспільних групах 

 екзомовні процеси 

Екзосоціологія в себе включає: 

 Теоретичну екзосоціологію – екзосоціологія, орієнтована на об’єктивне 

наукове вивчення суспільства в цілях отримання теоретичного знання. 

Необхідна для адекватної інтерпретації екзосоціальних явищ і поведінки 

інтелектуальних біологічних форм життя, баз даних прикладної 

екзосоціології теоретична екзосоціологія стає неаргументованою. 

 Прикладна екзосоціологія – сукупність методичних і технічних прийомів 

для збору первісної екзосоціологічної інформації, переважно має описовий 

характер. Основна її функція – вивчення думки позаземних суспільств і 

різних позаземних соціальних процесів, опис окремих внутрішніх сторін 

життя позаземного суспільства. Прикладна екзосоціологія матиме помилки 

без теоретичної екзосоціології. 

 Макрорівень екзосоціології – фундаментальні концепції розвитку 

позаземного суспільства. 

 Середній рівень екзосоціології – галузева екзосоціологія. Соціологія 

позаземної культури, політики, медицини, науки, характеристик 

особистостей, екзосоціологія між суспільних зв’язків, молоді та сім’ї, 

відношення до життя та смерті.  

 Мікрорівень екзосоціології – нижній рівень. Оброблює та збирає 

інформацію, відношення позаземного суспільства на даний момент часу. 

Позаземна інтелектуальна біологічна істота (скор. ПІБІ - англ. Extraterrestrial 

Intellectual Biological Creatures, EIBC. Термін відомий також як Інопланетна 

Біологічна Істота, ІБІ, Extraterrestrial Biological Еntity - EBE) - тобто, істота має 

інтелект, володіє фізичним тілом і психікою, яке, за сучасними науковими 

уявленнями, може існувати поза Землею.  

Суспільства ПІБІ (скорочено Позаземні Цивілізації, ПЦ) - ці суспільства повинні 

мати сукупність матеріальних і психічних досягнень, мати науку, культуру. 

Етапи розвитку суспільства: 

 Традиційне позаземне суспільство – примітивне позаземне суспільство, 

орієнтоване на задоволення своїх природних і психологічних потреб та 

вплив на членів цього суспільства. Головні структури – культ, військо. 

 Індустріальне позаземне суспільство – суспільство, основним пріоритетом 

якого є виробництво товарів та їх обмін. Головні структури – корпорація, 

підприємство. 

 



 Постіндустріальне позаземне суспільство – суспільство, в розвитку якого в 

результаті науково-технічної революції і суттєвого особистісного розвитку 

кожного позаземного індивіда, змінився пріоритет із виробництва товарів до 

створення інформації та знань. Головні структури – університети, 

експериментальні лабораторії. 

 Техносуспільство – позаземне суспільство, яке займається лише яке 

займається лише створенням інформації і знань та її застосуванням. 

Важливу роль відіграє кібернетика. Основну роботу виконують роботи та 

кіборги. Кожен живий індивід – частина системи, по принципу мурашника. 

Відсутня фінансова система. Суттєво зростає тривалість життя. Головні 

структури – фабрики роботів, верфі. 

 Ноосупільство – позаземне суспільство, яке орієнтоване на індивідуальний 

розвиток якісних характеристик кожної особистості. Характерним такого 

позаземного суспільства є доступ до невичерпних джерел енергії. Важливу 

роль відіграє генетика, так індивіди стають майже безсмертними оскільки 

можна виростити і замінити любий орган, смерть стає теж об’єктом 

дослідження. Суттєво розвинуті якісні ти психічні особливості кожного 

індивіда, кожен член суспільства – геній, має сильно розвинуту можливість 

невербального спілкування та ін. Зростає можливість впливу кожного із 

індивідів на це суспільство, в такому суспільстві практично відсутні 

конфлікти і не порозуміння. Головні структури – генератори енергії, 

клонувальні фабрики. 

Високорозвинені ПІБІ - гіпотетичні позаземні цивілізації, що випередили земну 

цивілізацію у розвитку (або це цивілізації які почали свій розвиток набагато раніше 

земної як кількісно так і якісно) також 

Прояви ПІБІ - ряд неминучих проявів існування ПІБІ у космічному масштабі  

Розрізняють: 

o перше - електромагнітне випромінювання в результаті технологічної 

діяльності цивілізації; 

o друге - міжзоряні перельоти із швидкостями, в залежності від рівня розвитку 

ПЦ; 

o третє - сліди відвідування Сонячної системи і Землі високорозвиненими ПЦ. 

o четверте - астроінженерна діяльність розвинутих цивілізацій 

Комунікативні засоби спілкування з ПІБІ - розрізняють: 

 Вербальне спілкування - мова - значення і зміст слів 

 Невербальне спілкування - Міміка, Пантоміміка, Жестикуляція, Візуальний 

контакт Проксемика Пара та екстралінгвістіка 



 Психічний контакт - здатність мозку передавати думки і образи іншому 

мозку на відстані безпосередньо, без використання яких би то не було 

відомих засобів комунікації  

Міжцивілізаційні відносини  — система міжцивілізаційних взаємодій, суб’єктами 

яких є цивілізації і міжцивілізаційні обєднання, та окремі особи. У сферу 

міжцивілізаційних відносин входять військово-політичні, економічні, екологічні, 

гуманітарні та інші проблеми 

 Методи ексзосоціології 

Теоретичні концепції – основа для приладних досліджень. Важливу роль відіграють 

кількісні і якісні характеристики, де якісні мають під собою розуміння та 

інтерпретацію, а кількісні статистичні і ситемні методи. 

Практичні концепції: 

Джерело інформації Методи 

Документальний Аналіз документів, аналіз змісту документів 

Зовнішні прояви соціальних явищ Спостереження 

Інтелектуальна істота Опитування із документуванням 

Мала група істот Соціометричне опитування 

Соціальний досвід  Експертне опитування 

Організована група Експеримент 

 

Висновок. Екзосоціологія як наука орієнтована в майбутнє, цілком має право на 

існування, тим більше на порозі нових наукових відкриттів. Майбутнє за нами! 

 

8. Пошук очевидців із допомогою соціальних мереж 

В мережі «Вконтакті» та на кількох сайтах розмістили сотні повідомлень в стилі:  

«Ищем очевидцев приземления НЛО или выхода экипажа на земную почву. 

Пожалуйста если есть такие отзовитесь - напишите мне личное сообщение на 

kontaktkoordinator@bigmir.net» 

І вже є конкретні результати, однак в основному свідчення які вдається 

ототожнити… Однак цей метод дієвий, хто шукає – той завжди знайде! 



9. Перевіренні методи отримання грошей на експедиційну діяльність 

Подану інформацію наводжу суто в ознайомчих цілях: 

Спосіб 1 – участь в конкурсах і голосування всім чатом 

Виручка: 100 000 рублів 

Приклад: Символіка футболки для  - це реальний приклад як кілька 

голосів із нашого гостьового чату №1 реалізували експеримент Бобильова А. 

Название: Слон столько всего помнит! Особенно, если он сфинкс :) 

 

Победителем конкурса «100 000 рублей за футболку» становится… 

Чуть больше месяца назад мы запустили конкурс на дизайн футболки Evernote. За месяц мы 

опубликовали 730 работ (прислали нам работ еще больше, но не все удовлетворяли формальным 

требованиям конкурса). Можете представить, как сложно нам было определиться с победителем. 

С голосованием мы решили поступить так: сначала несколько сотрудников из нашей компании 

выбрали по три понравившиеся ему работы. В итоге определился первый круг кандидатов на победу 

— 20 работ. 

Затем мы дали каждому сотруднику Evernote возможность проголосовать за одну работу из 

этого списка. 

В итоге определился победитель, им стала работа EverSphinx: 

Хотя в рамках конкурса были и более графически сложные работы, и работы отрисованные, 

возможно, более профессионально, данная работа сочетает интересную визуализацию и подтекст, 

может рассказать целую историю. А может быть мы все в Evernote немножко романтики и 

мечтаем, чтобы Evernote стал такой же частью всемирной истории, как и египетский сфинкс? 

В общем, выбор сделан, и мы поздравляем автора этой работы! 

 

 



 

А вот как полностью выглядел список работ-кандидатов по количеству поданных голосов: 

http://ru-contest.evernote.com/entry/4877#c — 6 голосов 

http://ru-contest.evernote.com/entry/4316#c — 5 голосов 

http://ru-contest.evernote.com/entry/692#c — 5 голосов 

http://ru-contest.evernote.com/entry/3340#c — 4 голоса 

http://ru-contest.evernote.com/entry/3365#c — 3 голоса 

http://ru-contest.evernote.com/entry/2120#c — 3 голоса 

http://ru-contest.evernote.com/entry/1717#c — 3 голоса 

http://ru-contest.evernote.com/entry/1394#c — 3 голоса 

http://ru-contest.evernote.com/entry/4529#c — 2 голоса 

http://ru-contest.evernote.com/entry/2925#c — 1 голос 

http://ru-contest.evernote.com/entry/1055#c — 1 голос 

Нам даже немного жаль оставлять ―за бортом‖ остальные работы — среди них было много 

интересных и очень качественно выполненных. С авторами некоторых интересных идей мы, 

возможно, в будущем еще свяжемся. 

Хотим еще раз выразить благодарность каждому, кто принял участие в этом конкурсе. Спасибо 

вам! 

Спосіб 2 – ототожнені артефакти для ЗМІ за гроші 

Виручка: 300 $ 

Приклад: Роз-PR-ений по телеканалі Інтер артефакт «імплантати Світлани 

Мамайсур», хоча при аналізі виявились звичайною ржавою сталлю – що нічого не 

доказує із того, що заявляє контактерка, однак дають плоди $ - згідно постанови на 

засіданні УНДЦ №14/121 - «віднині вести відносини із телевізійними ЗМІ тільки в 

рамках взаємно вигідної співпраці бартер або фінансовий компонент» - 

експеримент А.Білика 

В один прекрасний вечір – дзвінок на номер мобільного:  

- Добрий день ми із НТВ …Ми хочемо отримати інтерв’ю Мамайсур  нам потрібні 

артефакти   

- добре 300 баксів! 

- ..нуу як…ми ж відомий телеканал… ми покажемо Вас по НТВ 

- який зиск мені із НТВ? Телевізор я не дивлюсь, або 300 баксів, або шукайте 

деінде! 

Як результат телеканал погодився заплатити гроші 



   

Ось вона – ржава сталь на якій можна заробляти гроші 

Спосіб 3 – пожертвування на Web-money 

Виручка: 300 грн 

 Так наприклад ми отримали фінансову допомогу на «Фонд центру»  

WMU U167893361110 

Висновок: Не буває неможливого – робіть висновки самі, чи варто викладати в діяльність 

свою зарплату, чи можливо потрібно замислитись про її самозабезпечення. 

 

10. Analise - Mexico pilots release 'UFO film' 

 

Footage released by the Mexican air force is further proof of the existence of UFOs, an investigator has 

said. The video, filmed by pilots using an infrared camera, shows 11 bright objects moving rapidly in the 

sky.  "We are not alone! This is so weird," one of the pilots can be heard saying after the radar picked up 

the objects.  The Mexican defence ministry confirmed the videotape had been filmed by members of the air 

force, but did not comment on its content.  Mexican UFO investigator Jaime Maussan said that, while there 

were hundreds of UFO videos, it was the first time one "had the backing of the armed forces".  "The armed 

forces don't perpetuate frauds," he added after showing the footage at a news conference on Tuesday. «I 

believe they could feel we were pursuing them» (Maj Magdaleno Castanon). The videotape was filmed by 

air force members in March as they conducted a routine anti-drug trafficking surveillance flight over the 

coastal region of Campeche.  The objects were reported to be invisible to the eye - the pilots turned on the 

infrared camera to track them after three of them were picked up by the radar.  In a taped interview, the 

plane's radar operator Lt German Marin said he had felt "a little afraid because we were facing something 

that had never happened before".   Interviewed by Jaime Maussan, the captain of the aircraft, Maj 

Magdaleno Castanon, said they had chased the lights.   "I believe they could feel we were pursuing them," 

he said.  "There was a moment when... the screens showed they were behind us, to the left and in front of 

us. It was at that point that I felt a bit tense."  There have been many reported UFO sightings in Mexico, 

most of which have been dismissed by scientists. 
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Declaraciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164857.html 

En combate, las armas del Ejército alcanzan sólo para 12 días: Sedena  

Si el Ejército mexicano entrara en combate con sus poco más de 150 mil armas y sus 331.3 millones de 

cartuchos contra algún enemigo interno o externo, su poder de fuego sólo alcanzaría en promedio para 12 

días de combate continuo, señalan estimaciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional  

Jorge Alejandro Medellín 

El Universal 

Viernes 02 de enero de 2009 

jorge.medellin@eluniversal.com.mx 

Si el Ejército mexicano entrara en combate con sus poco más de150 mil armas y sus 331.3 millones de 

cartuchos contra algún enemigo interno o externo, su poder de fuego sólo alcanzaría en promedio para 12 

días de combate continuo, señalan estimaciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional (Emaden) 

elaboradas por cada una de las armas al Ejército y Fuerza Aérea. Según las previsiones, el fuego de 

artillería de obuseros (cañones) de 105 milímetros alcanzaría, por ejemplo, para combatir sólo por 5.5 días 

disparando de manera continua las 15 granadas para dicha arma. Las unidades blindadas, según el análisis, 

tienen 2 mil 662 granadas .75 milímetros. De entrar en combate, las tropas blindadas gastarían todos sus 

cartuchos en nueve días. En cuanto a la Fuerza Aérea, se señala que existen poco más de 1.7 millones de 

cartuchos calibre 7.62 mm que son empleados por los aviones PC-7 y PC-9, y por los helicópteros Bell 212 

y MD-530. En una conflagración, esos 1.7 millones de cartuchos se agotarían en cinco días de fuego aéreo, 

según los cálculos de la Sedena. La dependencia advierte que los 594 equipos de visión nocturna y los 3 mil 

95 GPS usados por las Fuerzas Especiales para combatir a los cárteles de la droga, ―ya cumplieron su 

tiempo de servicio‖. Las carencias y el desgaste en las filas del Ejército y Fuerza Aérea son patentes y 

alcanzan niveles inimaginados en prácticamente todas las áreas operativas de la institución. El análisis de la 

Defensa Nacional señala que los goles de visión nocturna y los GPS tienen entre cinco y 13 años de 

antigüedad, y ―ya cumplieron su tiempo de servicio‖. Lo mismo ocurre con los ―150 mil 392 cascos 

antifragmento‖ que usan las tropas. El 70% cumplió su vida útil en 2008, y los 41 mil 160 chalecos antibala 

lo harán en 2009. El documento de la Sedena referente a las carencias señala que la industria militar puede 

fabricar 10 mil armas diferentes al año. En cuanto a las municiones para la Fuerza Aérea, indica que existe 

capacidad para fabricar 15 millones cartuchos, ―cantidad equivalente al 98% de las necesidades anuales‖. 

Asimismo, se pueden producir ―182 mil granadas de diferentes calibres, cantidad equivalente a 30% de la 

dotación anual‖. En este panorama, la Fuerza Aérea resulta el sector más golpeado por el atraso y 

dependencia tecnológicos hacia el extranjero, en especial de Estados Unidos e Israel. Según la Sedena, los 

depósitos de armas de la Fuerza Aérea tienen 753 bombas de 250 a mil libras cada una. Los aviones F-5 y 

PC-7 Pilatus usan esas armas. Las 753 existentes alcanzan para combatir aire-aire por un día. Las 87 mil 

740 granadas calibre 20 milímetros para jets F-5 alcanzan para combatir a enemigos externos o internos por 

seis días. Finalmente, la Sedena revela que los misiles aire-aire para los aviones F-5, es de sólo 45 piezas,  

lo cual representan únicamente un día de fuego aéreo. 



 

MUESTRA LAS POSICIONES DE LOS POZOS AKAL-J Y AKAL-C Y LAS IMÁGENES DE LAS CAPTURAS DE VIDEO DEL 

FLIR Y DE LA GRABACIÓN HECHA POR EL CAP. ALEJANDRO FRANZ A 35,000 PIES DE ALTITUD CON DIFERENTE 

RUMBO PERO ENFOCADA A LA MISMA ZONA DE CANTARELL. (LA POSICIÓN DE LAS FIGURAS NO ESTÁ HECHA A 

ESCALA) 

 

SE MUESTRAN LAS POSICIONES DE LOS POZOS AKAL-J Y AKAL-C EDITADAS CON IMÁGENES DE GOOGLE EARTH 

EN 2006 Y QUE ACTUALMENTE NO ESTAN DISPONIBLES POR RAZONES DE SEGURIDAD INTL. CONTRA EL 

TERRORISMO DEBIDO A QUE PRESENTABAN LA POSIBILIDAD DE ACCESO A INFORMACIÓN DE COORDENADAS 

DE INDUSTRIAS ESTRATÉGICAMENTE VULNERABLES COMO PATRIMONIO DE SEGURIDAD NACIONAL 



 

LAS "LUCES" GRABADAS CON EL FLIR COINCIDEN CON LAS LUCES PRODUCIDAS POR LAS FLAMAS QUE 

APARECEN EN LAS IMÁGENES CAPTADAS POR MEDIO DE GOOGLE EARTH 

 



   

    

   

EJEMPLO PICTOGRÁFICO 

 

COMPLEJO PETROLERO AKAL-C 



 

POZOS AKAL-C, AKAL-J y NOHOCH-A  

Imagen proporcionada por james Smith 

 

 
 

C26A Merlin (Metro) de la  

FUERZA AÉREA MEXICANA 

 

 
Cámara FLIR  

  Star SAFIRE II 

 
RADAR APS-143B(V)3 



 

El RADAR instalado a bordo del Merlin C26A (Metro-III) de la Fuerza Aérea Mexicana es el APS-
143B(V)3 Ocean Eye el cual es un Radar MARÍTIMO y detecta cualquier objeto en movimiento 

incluyendo vehículos circulando por las carreteras  y que en éste caso la mayoría de los TRÁFICOS 

(objetos) detectados tenían una velocidad promedio de 52 NUDOS lo cual es equivalente a 96.2km/h o sea 

una velocidad promedio en las carreteras. (Un NUDO = 1852mts = 1.85 km X 52 = 96.2) En éste caso 

tenemos en el área del estado de Campeche las carreteras 186, la 261, la 221 y otras que se encontraban 

dentro de la cobertura Radar ese día y fueron confundidas con OVNI's por los operadores el Radar y del 

FLIR. El Radar APS-143B(V)3 Ocean Eye NO tiene capacidad de detectar las altitudes de los ECOS, 

solamente detecta RUMBOS, VELOCIDADES y DISTANCIAS. El FLIR STAR SAFIRE II de FLIR 

Systems Ltd.Inc solamente  detecta CALOR y lo percibe por medio de sensores de LUZ  INFRARROJA y 

los presenta en la pantalla del operador con capacidad de MODO TV a color o BLANCO y NEGRO que se  

puede invertir. Blanco indica mayor temperatura y viceversa. Las variaciones de acercamiento (ZOOM) 

llamado Campo de  Visión (Field of View -FOV-) del FLIR son los siguientes: 

 

Narrow        0.8° x   0.6°  

Medium       3.4° x   2.6°  

   Wide         25.2° x 18.8° 

 

PCI Geomática FreeView V9.1  

http://www.pcigeomatics.com/product_ind/geomatica_9.html  

Programa en varios idiomas utilizado para visualizar los puntos luminosos de todo  

el globo terrestre y que se utiliza para rastrear archivos TIFF muy grandes (hasta 2GB):  

Para bajar el archivo de instalación (25MB) aquí  

http://www.pcigeomatics.com/freeware/FreeViewV91.exe  

ACTUALIZAR  FREEVIEW 9.13  

ftp://ftp.pci.on.ca/pub/updates/v91_fixes/windows/patch913.zip 



 

IMAGEN MUESTRA DEL PROGRAMA FREEVIEW 9.0 EN EL CUAL SE OBSERVA QUE LA CANTIDAD DE ENERGÍA 

SUPERA EN TAMAÑO A LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN. 

Sitio para bajar archivos TIF comprimidos TAR  

http://dmsp.ngdc.noaa.gov/html/download_world_change_pair.html  

ARCHIVO TAR PARA USAR EN PROGRAMA FREEVIEW 9.0  

http://dmsp.ngdc.noaa.gov/data/2000_change_pair/2000_stable_lights_version1_TIF.tar 

 

PRIMERA IMAGEN ENVIADA POR JAMES SMITH ( 08 Junio, 2004) EL TRAYECTO EN RECTÁNGULOS CORRESPONDE 

A UN INTERVALO DE 22 MINUTOS INICIANDO DE IZQUIERDA A DERECHA, LA IMAGEN FUE CREADA UTILIZANDO 

DATOS DE: DMSP (Defense Meteorological Satellite Program)  

(Programa Satelital de Defensa Meteorológica)  

http://dmsp.ngdc.noaa.gov/dmsp.html 



 

IMAGEN CREADA POR JAMES SMITH QUIEN AMABLEMENTE LA PROPORCIONÓ AYUDANDO DEFINITIVAMENTE A 

COMPLEMENTAR PARTE DE ÉSTA INVESTIGACIÓN 

 



 

FUENTE IMAGEN:   

http://www.ufocom.org/pages/v_fr/m_articles/video_mexique/Image24.jpg 

Gráfica que muestra la trayectoria seguida por el Merlin C-26A (línea negra) desde el momento de la 

primera detección del radar (16:42:20) y la última observación de los datos infrarrojos del FLIR (17:28:06).  

El camino geográfico (en grados) y la velocidad terrestre promedio (en nudos) son dadas para los 

segmentos principales. Los vectores (ROJO) indican la dirección hacia donde apuntó la cámara infrarroja 

del FLIR. (obtenidos del GPS por Bruce Maccabee) Gráfica por Laurent Léger(sic) -Gildas Bourdais-  

Fuente: Une observation remarquable au Mexique Par Gildas Bourdais, 1er juin 2004  

http://www.ufocom.org/pages/v_fr/m_articles/video_mexique/Mexique_GB.htm 

ABAJO: IMAGEN PROPORCIONADA POR Laurent Léger EL 28DE MAYO DE 2004 QUE  

EN FORMA PRELIMINAR ME FUE ENVIADA CONSTATANDO QUE LOS DATOS OBTENIDOS DEL 'FLIR' DEL C26A DE 

LA FUERZA AÉREA MEXICANA SI CORRESPONDÍAN A LAS  POSICIONES DE LOS POZOS DE LA SONDA DE 

CAMPECHE EN EL CAMPO CANTARELL 



 

Copia del mensaje de Laurent Léger enviado a un servidor el 28 de mayo de 2004. 

----- Original Message -----   

From: "Laurent Leger" <leger-l@wanadoo.fr>  

To: "Gildas Bourdais" <gbourdais@wanadoo.fr>;  "Bruce Maccabee" <brumac@compuserve.com>; 

"Santiago Yturria"<syturria@intercable.net>;  <alfafox@prodigy.net.mx>  

Sent: Friday, May 28, 2004 8:35 PM  

Subject: Cantarell ?  

Dear all,  

I used coordinates given for IXTOC I on Alejandro Franz page :  

http://www.alcione.org/FAM/REFERENCE_DATA.html  

Not so bad match, except the misinterpretation of the Az number  

(flir azimuth relative to longitudinal plane axis instead of QDR from   

Cantarell, why would they have input this waypoint ?)  

El(evation) figures biased by plane incidence or bad calibration ?  

It doesn't explain radar blips, nor the lights seen around -90° later  

(full left of plane).  

LL 



 

La gráfica superior muestra la trayectoria del C26A de la FAM de las 16:42:20 a las 17:28:06.  

La imagen compuesta fue creada por un servidor al sobreponer cuatro imágenes de la siguiente forma:  

a.-) De fondo la IMAGEN 01 proporcionada por James Smith.  

b.-) La imagen IMAGEN 02 de Laurent Léger sobrepuesta y  

c.-) Dos de las imágenes del video del FLIR que concuerdan exactamente con los vectores que apuntan 

hacia a los pozos petroleros de Cantarell y la ciudad de Campeche lo cual es muy significativo ya que las 

imágenes NO coinciden con las inicialmente captadas.  

 No hay duda sobre este descubrimiento, y nos sorprende al ver como algunos disque investigadores 

'experimentados' han fallado en descubrir ésta información contundente por medio de una metodología 

relativamente sencilla y con programas que se consiguen GRATIS! en la Internet. 



 

IMAGEN COMPUESTA ELABORADA POR EL L.D.G. KURT FRANZ - WEBMASTER DE ALCIONE  

LA SIGUIENTE IMAGEN ES LA MÁS IMPORTANTE HASTA LA FECHA. (JUNIO 14, 2004) EN ELLA SE MUESTRA EL 

PLANO DE LA PERSPECTIVA EN TERCERA DIMENSIÓN DEL AVISTAMIENTO, ES DECIR, LO QUE LA CÁMARA 

CAPTÓ Y LA PROYECCIÓN DESDE EL PUNTO DE OBSERVACIÓN HACIA LAS POSICIONES DE LAS COORDENADAS 

DE LOS POZOS PETROLEROS 

 

IMAGEN PROPORCIONADA POR JAMES SMITH 

Fuente: http://home.earthlink.net/%7Ezeus001002/3d_oil.jpg 

 EN LA PARTE SUPERIOR LA IMAGEN MUESTRA LAS 17:07:00 HORAS LOCALES DE CAMPECHE IGUAL A LA 

CAPTADA EN EL VIDEO DEL FLIR MOSTRADA EN LA PARTE INFERIOR RESULTANDO COINCIDENCIA EN TERCERA 

DIMENSIÓN CON LAS LUCES DEL FLIR Y LAS OBTENIDAS DE LOS SATELITES UTILIZANDO DATOS DE:  

 



DMSP (Defense Meteorological Satellite Program) 

(Programa Satelital de Defensa Meteorológica -EE.UU.) 

Y POR MEDIO DE UN PROGRAMA DE ESCALA DIMENSIONAL 3Ds MAX 

   Haga CLICK AQUÍ  para bajar la versión completa de 3ds max6 (75 MB) y usarlo por 30 días:  

ftp://ftp.discreet.com/pub2/web/products/3dsmax6/demo_software/3dsmax6.exe 

ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS DE 3Ds MAX- ARCHIVO PDF 

http://www4.discreet.com/files/3dsmax/3dsmax6_techspec.pdf 

Se necesita Adobe Acrobat Reader para ver archivos PDF 

Bájelo aquí: http://www.adobe.com/support/downloads/main.html 

LA IMAGEN MUESTRA DEFINITIVA Y DETERMINANTEMENTE QUE EL PLANO DIMENSIONAL CORRESPONDE A LA 

POSICIÓN DE LAS LUCES EN LA PANTALLA DEL FLIR LA IMAGEN FUE CREADA CON EL PROGRAMA 

RENDERIZADOR-3DMAX- Y QUE SE TOMARON EN CUENTA LAS COORDENADAS OFICIALES 

 NOTA: LAS COORDENADAS CORRESPONDEN A FACILIDADES PARA LA NEVEGACIÓN (NDB) LAS CUALES SE 

ENCUENTRAN INSTALADAS EN LOS POZOS PETROLEROS Y SIRVEN GUIAR ELECTRÓNICAMENTE A LOS 

HELICÓPTEROS Y A LOS BUQUES TANQUE O CUALQUIER NAVE QUE TENGA LA INTENCIÓN DE DIRIGIRSE HACIA 

ELLOS. 

 

 

IMAGEN QUE MUESTRA LA VISTA AÉREA DE LA ZONA DE CANTARELL Y LOS POZOS AKAL-J, AKAL-C Y 

NOHOCH-A. LAS COORDENADAS CORRESPONDEN A LAS FACILIDADES PARA NAVEGACIÓN (NDB*) INSTALADAS 

EN LOS POZOS. 



 

 

 

 

IMAGEN QUE MUESTRA LA DISTANCIA DE 48.9 MILLAS NÁUTICAS ENTRE EL POZO AKAL-J Y CIUDAD DEL 

CARMEN (Una milla náutica = 1,852 mts = 1.85km) 48.9MN X 1.85km = 90.46km 

 

IMAGEN QUE MUESTRA LA DISTANCIA DE 46.6 MILLAS NÁUTICAS ENTRE EL POZO AKAL-C Y CIUDAD DEL 

CARMEN (Una milla náutica = 1,852 mts = 1.85km) 46.6MN X 1.85km = 86.2km 



 

IMAGEN QUE MUESTRA LA INTENSIDAD DE ENERGÍA CALORÍFICA QUE EMITEN LOS POZOS DE LA SONDA DE 

CAMPECHE COMPARADA CON LA QUE EMITEN LOS POZOS AL SUR DEL ESTADO DE TEXAS EN EE.UU. 

 

IMAGEN PROPIEDAD DE:  

UNAM - INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA  

http://biblioweb.dgsca.unam.mx/cienciasdelmar/instituto/1983-1/articulo156.html 



ESTA IMAGEN MUESTRA LA UBICACIÓN DE ALGUNOS DE LOS POZOS PETROLEROS CON 

RESPECTO A LA LAGUNA DE TÉRMINOS Y LA CIUDAD DE CAMPECHE 

 

IMAGEN QUE MUESTRA LOS VECTORES DE DIRECCIÓN DEL FLIR QUE CORRESPONDEN EXACTAMENTE CON EL 

CAMPO PETROLERO DE CANTARELL 

 



COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LOS EQUIPOS DE NAVEGACIÓN (NDB) LOCALIZADOS EN LAS PATAFORMAS 

DE PERFORACIÓN O POZOS Y QUE CONCUERDAN CON LAS POSICIONES UTILIZADAS PARA PROCESAR LAS 

IMÁGENES QUE RESULTARON CORRESPONDIENTES A LA POSICIÓN DEL AVIÓN C26A DE LA FUERZA AÉREA 

MEXICANA EL 05 DE MARZO DE 2004.  LOS (NDB - NON DIRECTIONAL BEACON "FAROS NO  DIRECCIONALES") 

SON UTILIZADOS POR BARCOS Y HELICÓPTEROS PARA ORIENTARSE HACIA CADA UNO DE LOS POZOS QUE 

CUENTAN CON HELIPUERTOS Y ATRACADERO O MUELLE PARA LOS BUQUES TANQUE. 

*NDB (Non Directional Beacon - Radiofaro No direccional) El NDB es la estación en tierra que emite la 

señal que se sintoniza con el ADF. La señal se emite en todas las direcciones, asi que no importa en que 

posicion relativa se encuentra la aeronave con respecto al NDB, el ADF sintonizará la señal siempre que se 

encuentre en el area de alcance de la misma. 

 

 



 

Web: Alcione.org 

Координатор Здолбуновского ОГАЯ Калытюк И. 


